POLÍTICA DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA DA RECIPNEU
A RECIPNEU está consciente da importância que as suas actividades e produtos induzem na
Sociedade e no Ambiente e adopta a Qualidade, a protecção do Ambiente e a Segurança de
pessoas e bens como os valores máximos do seu código de conduta, entendendo-os como um
requisito de produtividade e de competitividade e assume-os como factores de desenvolvimento
sustentado da sua rentabilidade.
A sua política visa aumentar a satisfação dos Clientes, dos Fornecedores, dos Colaboradores, dos
Accionistas, das Comunidades com que se relaciona e de outras partes interessadas, estabelecendo
um compromisso da melhoria contínua da eficácia do Sistema de gestão da Qualidade, Ambiente e
Segurança, da qualidade dos seus processos e produtos e do seu desempenho ambiental.
Para isso, a RECIPNEU compromete-se a:
- Satisfazer as necessidades e os requisitos dos clientes fornecendo-lhes produtos e serviços a
preços justos, aos quais atribuam valor por corresponderem às suas expectativas de uso e de
qualidade, estabelecendo uma relação de confiança com a Empresa;
- Aumentar continuamente a eficiência dos processos e a utilização eficiente da energia e dos
recursos, de forma a melhorar a qualidade dos produtos e serviços, e minimizar a produção de
resíduos, garantindo a sustentabilidade da Empresa e meio envolvente;
- Cumprir e fazer cumprir a legislação e regulamentação vigentes aplicáveis à actividade da
Empresa;
- Promover a motivação, a comunicação, a sensibilização e a formação dos colaboradores para o
desempenho das suas tarefas, providenciando os meios e recursos para que possam executar as
suas actividades com segurança; promovendo a diminuição contínua da ineficiência;
- Melhorar continuamente o desempenho ambiental da Empresa, aplicando as melhores práticas de
controlo e de prevenção de eventuais impactes ambientais e de riscos para o Ambiente;
- Promover a segurança e saúde de todos os colaboradores e visitantes, efectuando a
identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes;
- Análise dos acidentes e incidentes que possam vir a ocorrer, de forma a determinar as suas
causas, tendo por objectivo tomar medidas que garantam a saúde e segurança de todos, bem como na
melhoria das condições de trabalho;

- Definir metas e objectivos orientados para a melhoria contínua do Sistema de Gestão da
Qualidade, Ambiente e Segurança, medindo e avaliando os resultados obtidos para assegurar a
sua eficácia;
- Divulgar internamente a presente Política e informar, de forma responsável e transparente, as
partes interessadas (accionistas, colaboradores, clientes, fornecedores, autoridades, comunidade)
sobre o seu desempenho em Ambiente, Qualidade e Segurança.
A RECIPNEU assume-se, portanto, como uma Empresa social e ambientalmente responsável,
constituída por uma equipa motivada e competente, empenhada no cumprimento dos objectivos do
Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.
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